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Dura Vermeer Infra Regio Zuid West 

 

Rotterdam Airportplein 21 

3045 AP Rotterdam 

KvK 34196257 

Statutair gevestigd te Hoofddorp 

www.duravermeer.nl 

 

Behandeld door: 

Hannelore van der Maas 

0031643396835 

h.v.d.maas@duravermeer.nl 

Beste bewoner(s) en/of belanghebbende(n), 

 

In eerdere communicatie hebben wij laten weten dat we de Hemsterhuisbrug gaan 
renoveren en weer draaibaar maken. De werkzaamheden aan het landhoofd1 op de 
Veenkade zijn hiervoor gestart. In week 11 worden de funderingspalen aangebracht en 
dat heeft invloed op de bereikbaarheid van uw woning, uw bedrijf en de parkeerplaatsen 
op de Veenkade. In deze brief leest u hier meer over. 
 
Het landhoofd wordt vervangen 
Het bestaande landhoofd wordt vervangen. Dit is nodig om het gewicht van de 
gerenoveerde Hemsterhuisbrug te kunnen dragen en de brug weer draaibaar te maken. 
Voor het vervangen van het landhoofd wordt eerst met damwanden een tijdelijke 
bouwkuip gemaakt. Vervolgens wordt het huidige landhoofd gesloopt en volledig 
opnieuw opgebouwd. Daarvoor worden funderingspalen aangebracht. 
 
Wanneer? 
Het aanbrengen van de funderingspalen vindt plaatst van maandag 13 maart tot en met 
vrijdag 17 maart 2023. 
 
Gevolgen voor doorgaand verkeer 
De werkzaamheden moeten vanaf de kruising Veenkade – Hemsterhuisstraat worden 
uitgevoerd omdat de kraan die de funderingspalen aanbrengt te groot is om op de 
pontons op het water de staan. Dat betekent dat de kraan op de kruising staat en 
daardoor gedurende maximaal vijf dagen de kruising blokkeert. Met als gevolg: 
 
- Fietsers en voetgangers kunnen over de stoep en onder begeleiding van 

verkeersregelaar de hijskraan lopend passeren. 
- Er is geen doorgaand autoverkeer mogelijk op de Veenkade. 
- Er is geen autoverkeer mogelijk vanaf de Veenkade richting de Hemsterhuisstraat.  
 
  

 
1 Een landhoofd is de fundering van een brug. Het is het deel van de kade waar de brug op leunt. Een 

landhoofd wordt ook wel een brughoofd genoemd. 
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Gevolgen voor parkeren op de Veenkade vanaf nr. 83 
Voor het aan- en afvoeren van de kraan, die de funderingspalen aanbrengt, zijn extra 
grote transporten nodig. Om die reden is het vanaf maandag 13 maart tot en met vrijdag 
17 maart niet mogelijk gebruik te maken van de parkeerplaatsen aan de waterzijde van 
de Veenkade tussen de kruising Veenkade – Hemsterhuisstraat en de kruising 
Veenkade – Bij de Westermolens. Zie voor een verduidelijking onderstaande afbeelding.  

 
Parkeerverbod waterzijde Veenkade 13 t/m 17 maart 2023 

Gevolgen voor Veenkade t/m nr. 82, 1e de Riemerstraat, Westerbaenstraat  
Tot aan de Hemsterhuisstraat kan autoverkeer gewoon gebruik maken van de 
Veenkade.  
 
Om dit deel van de wijk te verlaten, rijdt autoverkeer vanuit de 1e de Riemerstraat en de 
Veenkade via de Westerbaenstraat naar de Vondelstraat.  
 
Het stuk Veenkade tussen de Hemsterhuisstraat en de Westerbaenstraat wordt tijdelijk  
tweerichtingsverkeer. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige afwikkeling van 
verkeer.  
 
Gevolgen voor Hemsterhuisstraat  
De Hemsterhuisstraat is bereikbaar vanuit de Vondelstraat. Hier wordt een doorgang 
gecreëerd voor autoverkeer en hulpdiensten. De Hemsterhuisstraat is deze week tijdelijk 
tweerichtingsverkeer. 
 
Gevolgen voor Veenkade vanaf nr. 83, Zorgvlietstraat, Da Costastraat, 
Helmerstraat en Crispijnstraat 
Bewoners en bezoekers kunnen deze straten niet vanaf de Torenstraat bereiken: 
 
Deze straten zijn wel bereikbaar via (het westelijke deel van) de Elandstraat. In verband 
met de werkzaamheden aan de trambaan en de werkzaamheden aan het Piet Heinplein 
zijn er in de buurt verschillende omleidingsroutes ingesteld (zie afbeelding 2). Hierover 
bent u eerder geïnformeerd.  

 
De Veenkade nr. 83 t/m 187 en de Da Costastraat zijn vanaf de Elandstraat bereikbaar 
via de Zorgvlietstraat. Het stuk Veenkade tussen de Zorgvlietstraat en de 
Hemsterhuisstraat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer. Verkeersregelaars zorgen voor 
een veilige afwikkeling van verkeer. 
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Afbeelding 2: Verschillende omleidingen in Zeeheldenkwartier en Kortenbos (1e kwartaal 2023) 

 
Blijf op de hoogte met de Dura Vermeer BouwApp 
Alle ontwikkelingen en afsluitingen kunt u ook vinden in de “Dura Vermeer”-BouwApp. 
Download de BouwApp via de App Store of Google Play, zoek het project “Noordwal 
Den Haag” en druk op “Volgen”.  
 
Vragen over de werkzaamheden? 
Als u vragen heeft over de werkzaamheden die worden uitgevoerd, dan kunt u contact 
opnemen met Hannelore van der Maas via H.v.d.Maas@duravermeer.nl of 06 43 39 68 
35.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hannelore van der Maas 
Omgevingsmanager Dura Vermeer Infra Regio Zuid West 
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